
А л ь т е р н а т и в н а  м е д и ц и н а ,  л е к ц і ї

—Фітотерапія. Часопис — № 2, 2020 ———��

У минулому столітті людство захопилося ліками 
хімічного походження і начебто здобуло перемогу 
над багатьма недугами. але з часом стало зрозумі-
ло – хронічні хвороби такою «атакою» на організм 
не здолати. 

епідемія гострих інфекційних захворювань на-
чебто відступила, але в природі життя існує цик-
лічність, а також – поширилася епідемія хронічних 
неінфекційних коморбідних хвороб, від яких все 
більше потерпає людство. 

Водночас розвивається стійкість до антибіо-
тиків, дедалі складніше лікувати вірусні хвороби, 
спектр яких поширюється і до цього не готовий 
організм пацієнтів, з’являється і нова – так зва-
на медикаментозна хвороба (наслідок надмірного 
вживання фармпрепаратів чи їх несприйняття ор-
ганізмом тощо), від якої у світі щороку помирають 
сотні тисяч людей.

Повернення до витоків природи – нінМ, нату-
ральної медицини! Тільки холістична медицина у 
цілісному підході до світу здоров’я людського ор-
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Л і т е р а т у р а

ганізму знайде підтримку, захист і зцілення. 
Ліки рослинного походження діють м’яко, комп-

лексно, тобто лікують весь організм, гармонізуючи 
його сили, енергію, психіку, обмін речовин тощо. 
Вони не мають значної побічної дії, особливо якщо 
їх вивчати і використовувати правильно. 

не секрет, що з давніх давен таємниці, які бу-
ли відомі знахарям і лікарям давнини, нині відо-
мі науковцям: сила рослинних ліків – у способі їх 
приготування, у знанні, коли збирати рослини і як 
готувати сировину, стандартизувати, щоб якісно, 
безпечно застосовувати. 

Фахівці можуть і повинні оволодіти цими знан-
нями, а також знати таємниці як вирощувати ЛР, 
у тому числі і на присадибній ділянці, та порадити 
пацієнтові, яку треба мати трав’яну аптечку вдома, 
що знадобиться не лише тоді, коли виникає хворо-
ба, а й допоможе у її профілактиці. 

адже не хворіти – це щастя, яке може дарувати 
нам лише природа.


